
Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору 
про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання 
договору, строки та умови повернення коштів. 

 
Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково 

повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми 
періодичних платежів. 

Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом 
збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити 
відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на 
вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів. 

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує 
Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, 
пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період 
фактичного користування кредитом. 

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у 
разі дострокового повернення споживчого кредиту. 

Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, 
пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про 
споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі 
дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною. 

У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або 
процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, 
забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 
щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право вимагати 
повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному 
обсязі, якщо таке право передбачене договором про споживчий кредит. 

Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про 
таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та 
строку, протягом якого вони мають бути здійснені. 

Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит 
вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення 
споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту 
здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим 
кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання 
житла - 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про 
таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов 
договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність. 

У разі розірвання споживачем договору про надання супровідних послуг, 
який є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, та 
неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких 
самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитодавця, та з урахуванням 
вимог частини четвертої статті 20 ЗУ «Про споживче кредитування», 
кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за 
договором про споживчий кредит. 


